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Seks nye regionale
fagnettverkssamlinger
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd tilbyr seks
regionale fagnettverkssamlinger i høst. Fire
samlinger for dans, teater og visuell kunst, og
to samlinger utelukkende for visuell kunst.
Les mer og meld deg på

Nye Kor Artikurs i tolv byer i høst:
Tid for påmelding!
TRONDHEIM: Det blir Kor Arti´kurs i tolv byer
denne høsten, med start i Førde tirsdag 4.
november. Cd og hefte er under produksjon til
Kor Arti´ volum 18.
Les mer og meld deg på

Produksjonsnettverk for kulturskoleansatte
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd og Nordea ønsker å styrke
kulturskolenes arbeid med formidling og framføring. Derfor
inviteres det til konferanse og videreutvikling av Nasjonalt
produsentnettverk for kulturskoleansatte.
Les mer og meld deg på

Ønsker seg mange kunstbidrag til
Kulturskolekalenderen 2015
TRONDHEIM: Kulturskolekalenderen 2015 skal
snart produseres. Juryen håper på mange gode

bidrag fra landets kulturskoler.
Den 14. utgivelsen av kulturskolelandets mest
utbredte veggutsmykning skapes av
kulturskoleelever. Siste frist for å sende inn bidrag
til Kulturskolekalenderen 2015 er mandag 3.
november 2014.
Les mer

MusTek: fokus på teknologi i musikkopplæringa
OSLO: Norsk kulturskoleråd forener krefter med
Musikkpedagogikk.no og Musikk i Skolen, og sammen arrangerer
de MusTeksamlinger i tre byer i høst. Det handler om teknologi i
musikkundervisningen.
Samlingene arrangeres i Oslo og Trondheim i oktober og Bergen i
november, og påmeldingsfristene er 12. september (Oslo) og 23.
september (Trondheim og Bergen).
Les mer om MusTek

Nordeas kulturskolepris er utdelt for andre gang, og den gikk til ...
Noe å like

Ny medarbeider

OSLO: Drømme
stipendet har fått side
på Facebook, ta turen
innom og klikk gjerne
"Liker" om du har
sansen for hva
Drømmestipendet er.

BODØ: Tove Helen
Bakkemo skal vikariere
som rådgiver for Norsk
kulturskoleråd i
Nordland. Det er
foreløpig ikke avklart
når hun kan starte.

Drømmestipendet på
Facebook

Kontaktinformasjon for
rådgiveren i Nordland

Presentasjoner m.m. fra Pedagogdagene 2014  kan lastes ned her
Tips andre om dette nyhetsbrevet!
Tips gjerne venner, kolleger og andre med
kulturskoleinteresse om dette nyhetsbrevet.
Bli abonnent: se Påmelding nyhetsbrev her

Kulturskoleelev til topps i MGPjr 2014
BERGEN: MatheaMari Glittenberg fra Bergen gikk til topps i MGPjr
2014, med sangen #Online. Både MatheaMari og de tre øvrige

superfinalistene er kulturskoleelever.
Se film fra NRK
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